
                                                                                               Open - Dienstbaar - Alle leeftijden - Buurt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
no.29  -  16 april 2017                                                                                                                                     www.kerkdebron.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contact: Ds.D.J.(Dirk-Jan) Thijs ; Hugo de Vrieslaan 4 ; 1097 ED Amsterdam; tel. 020-2218601; 
e-mail: djjthijs@gmail.com
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Welkom in De Bron! Bent u of ben je gast of vaste bezoeker we vinden het fijn dat u/je er bent! Na afloop van de
dienst is er koffie of thee en gelegenheid tot ontmoeting en kennismaking. Voor de kinderen is er kindernevendienst
(de Ark, van 4-12 jaar).  De kinderen gaan hierheen na het  kinderlied.   Voor de kleintjes  is  er  kinderoppas (de
Guppies, 0-4 jaar).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Zondagsbrief bevat informatie over onze gemeenschap en activiteiten. Neem hem mee en geef hem door aan
een andere geïnteresseerde. Net als de Orde van Dienst is de Zondagsbrief ook terug te lezen op de internetsite
www.kerkdebron.org. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deze Dienst
- We vieren vandaag het Paasfeest - hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Onze eigen predikant is de voorganger. Ans van
Raalte is ouderling. De Schriftlezing wordt verzorgd door. Aan het orgel: Mark Pels. Linda en Edith leiden de Ark en
de Guppies. Klaas Buikema en Cor Braam zijn de kosters.  
-  De eerste collecte is voor de plaatselijke kerk en de diaconie. De tweede collecte is  voor het Jeugdwerk in de

Protestante Kerk – JOP.
'Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht… ging Hij toen niet dood?’ Veel jongeren weten niet meer

wat we vieren in de kerk met Pasen. Nelleke Plomp is  catecheet en werkt bij  JOP, Jeugdorganisatie van de
Protestantse Kerk. In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest en hoe
zij opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal ontdekken. Nelleke helpt daarom kerken
om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben
om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn. Daar zet
JOP zich daarvoor in met het ontwikkelen van materialen en trainingen. Helpt u mee?

Voorbede
- voor Jan van Heest - herstellend van een oogoperatie.

Deze Week in De Bron 
woensdag 19 april vanaf 17.00 Open Maaltijd

Koningsdag - 27 april
Op  Koningsdag  is  de  kerk  een  aantal  uren  open.  Mensen  die  het  leuk  vinden  een  uurtje  te  helpen,
bijvoorbeeld bij de koffie of een rondleiding, kunnen zich melden. 

Kuria -christelijk hospice - zoekt vrijwilligers en buddy's
Kuria maakt zich sterk voor professionele palliatieve zorg in Amsterdam. In het hospice in Amsterdam
brengen mensen de laatste fase van hun leven door. Ook Buddyzorg is een onderdeel van Kuria. Buddyzorg
koppelt buddy’s als maatje aan mensen met een ongeneeslijke ziekte in de thuissituatie. Voor een goede
introductie/ inwerkperiode wordt zorggedragen.

Opstanding   



                                                    
Gemarteld is hij en bespogen,
ik zag hem doodgaan voor mijn ogen
wij dachten hem voorbij en weggelegd,
zijn zeven woorden aan het kruis gezegd
zijn laatste woorden en de smart
om zijn versterven sneed ons door het hart.

En nu mijn God, mag ik mijn ogen
in deze dodentuin stilaan geloven,
Jezus, hij heeft zijn doodskleed afgelegd,
hij heeft luidop mijn naam gezegd,
wie blies mijn afgestorven Heer de adem in
als Adam ooit, ons aller oerbegin?

Hier gaat mijn smart en twijfel aan ten onder,
Rabboeni, zeg ik, en aanbid het wonder.                                     (Jaap Zijlstra)


